
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  18.04.2018, ora 1700 

 

       Ioan -  Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorîta, judeţul Suceava; 
      În  baza art. 39 alin. (1), art. 68 alin. (1)  şi art.115 alin.(1), lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată: 

D I S P U N :  
 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pojorîta în şedinţă ordinară pentru data de 
18.04.2018, ora 1700 , în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Pojorîta, judeţul Suceava, având următorul 
proiect al  ordinii de zi: 
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Pojorîta din data de 26.03.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator – 

primarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Pojorîta. Inițiator – primarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind 

întocmirea documentației în vederea construirii gardului de la Școala Gimnazială Pojorîta, prin 
achiziție directă, în limita sumei de 3.000 lei. Inițiator – primarul comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a următoarelor cantități de masă 
lemnoasă provenită din produse accidentale I: 224 mc - volum brut partida 5290/1295448, UP I, u.a. 
170A . Inițiator – primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării materialului lemnos necesar 
pentru perioada sezonului rece 2018 – 2019 în vederea asigurării încălzirii următoarelor instituții: 
Şcoala Gimnazială Pojorîta , Școala Primară Pojorîta, Grădinița cu Program Normal nr.1 Pojorîta, 
Primăria comunei Pojorîta şi Centrul Cultural Pietrele Doamnei Pojorîta, în limita sumei de 25.000 lei. 
Inițiator – viceprimarul comunei. 

7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind 
implementarea proiectului pentru ,, Întreținerea și repararea drumurilor comunale, comuna Pojorîta, 
județul Suceava”, prin achiziție directă, în limita sumei de 8.000 lei. Inițiator – primarul comunei. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 209 mp, 
identificat cu numărul cadastral 33419 din Cartea Funciară nr. 33419 a comunei cadastrale Pojorîta, 
teren situat în localitatea Pojorîta, comuna Pojorîta, judeţul Suceava, în vederea construirii unui fast – 
food. Inițiator – primarul comunei. 

9.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară” din sat 
Pojorîta, comuna Pojorîta, judeţul Suceava” . Inițiator – primarul comunei. 

10. Întrebări, interpelări,  petiţii  şi informări. 
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate.      

PRIMAR, 
        Ioan -  Bogdan CODREANU  

                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretarul comunei  
                                                                                                             Elena Smaranda LEHACI 
Pojorîta,  10.04.2018 
Nr.83 


